PRAKTYKI ZAWODOWE
DLA NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW

MIĘDZYNARODOWE DWUJĘZYCZNE
PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI

Chcesz pracować z dziećmi ? Co więcej mieć realny wpływ na edukację najmłodszych?
Rozwój jest Twoją pasją i interesują Cię nowe trendy w edukacji? Doskonale! Dołącz do zespołu KIDS&Co.!

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I OPIEKUNÓW W ŻŁOBKU

Jesteśmy największą w Polsce siecią prywatnych, dwujęzycznych przedszkoli i żłobków, działającą już od 16 lat.
Naszą misją jest wychowywanie dzieci tak, aby w przyszłości jak najlepiej radziły sobie w nieustannie
zmieniającym się świecie. Właśnie do tego potrzebujemy zespołu, który zaszczepi w nich ciekawość świata,
da im poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie.
Sukces KIDS&Co. osiągnęliśmy stawiając na najwyższą jakość oferowanych usług, przyjazną atmosferę
oraz bezpośrednią komunikację z pracownikami. Wierzymy, że dobre relacje są podstawą dobrego działania.

OCZEKIWANIA
• 3 rok studiów pedagogicznych, pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza, przedszkolna, specjalna,
• motywacja i zamiłowanie do pracy z dziećmi,
• wysoka kultura osobista,
• cierpliwość,
• komunikatywność,
• kreatywność,
• optymizm,
• motywacja do doskonalenia i rozwoju,
• mile widziana znajomość języka angielskiego umożliwiająca
codzienną komunikację,
• aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

OFERUJEMY
• Poznasz zawód od praktycznej strony. Będziesz uczestniczyć w opiece
nad grupą dzieci wspólnie z nauczycielami; będzie towarzyszył
Ci opiekun stażu.
• Dowiesz się jak wygląda tworzenie i realizacja planu dydaktycznego
zgodnie z obowiązującymi programami nauczania i autorskim
programem KIDS&Co; przygotowanie planów pracy, scenariuszy zajęć
oraz imprez okolicznościowych.
• Poznasz najnowsze narzędzia dydaktyczne wspierające
rozwój maluchów.
• Ponieważ ciągle się rozwijamy, najbardziej zmotywowane osoby
zaprosimy do stałej współpracy.

KIDS&Co. jest miejscem dla ludzi z pasją i chęcią do pracy. Każdy kto chce rozwijać się razem z nami
i lubi nowe wyzwania jest mile widziany.

Dołącz do nas. Wyślij swoje CV i krótki list motywacyjny na adres: rekrutacja@kids-co.pl
Dopisując w temacie maila praktyki i nazwę miejscowości.

Prosimy o dołączenie w dokumentach lub e-mailu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych
przez Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. do procesu rekrutacji na zgłoszone stanowisko zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego
Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli aplikacja
dotyczy jednego stanowiska, lub „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju
Dziecka Sp. z o.o. do czasu jej odwołania lub na okres 5 lat do wszystkich procesów rekrutacyjnych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego
Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli zgadzacie
się Państwo na kontakt z Państwem nie tylko w związku z rekrutacją na jedno stanowisko, ale także z tymi możliwymi w przyszłości
w naszej ﬁrmie.

